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RESUMO

O Mapa da Violência 2011: Os jovens no Brasil revela Alagoas como o Estado mais violento do país com uma
taxa de 60,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Entre os jovens de 15 a 24 anos esse índice sobe para
125,3 homicídios. O município de Palmeira dos Índios, segundo o IBGE, tem uma população residente de
70.368 habitantes e, desta, 26,6% da população total do município é composta por jovens. O
desenvolvimento desta pesquisa está fundamentado na combinação do método quantitativo e qualitativo,
através da coleta de dados em instituições que dispõem de registros de mortalidades referentes ao município
de Palmeira dos Índios/AL. No caso em tela, a fonte inicial é a Secretaria Municipal de Saúde. Nos primeiros
dados coletados constatou-se que as vítimas de mortes violentas são, majoriatriamente, do sexo masculino,
negros, solteiros e concentrados na faixa etária de 15 a 39 anos. Nesse sentido, percebeu-se que 11,6% das
mortes violentas ocorridas no município em análise, no período estudado, tinham idade entre 15 e 19 anos.
Logo, o presente trabalho objetiva territorializar as mortes de jovens vítimas de violência no referido
município, no período de 2009 a 2012, a fim de compreender a territorialização da violência e o perfil dessas
vítimas. A compreensão da concentração da violência em determinadas áreas da cidade parte da perspectiva
territorial. Assim, busca-se compreender o território, como categoria, a partir de uma visão etnocêntrica que
o considera como uma construção humana e social. A pesquisa está teoricamente aportada em Foucault,
Haesbaert, Waiselfsiz, entre outros.

Palavras-chave: Jovens; mortes violentas; Territorialização.

RESUMEN

El Mapa de la Violencia 2011: Jóvenes en Brasil revela Alagoas como el estado más violento del país, con una
tasa de 60,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, este índice se eleva
a 125,3 homicidios. El condado Palmeira dos Indios, de acuerdo con el IBGE, tiene una población residente de
70.368 habitante, de esta, el 26,6% de la población total está formado por personas jóvenes. El desarrollo de
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esta investigación se basa en una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, mediante la
recopilación de datos sobre las instituciones que tienen datos de mortalidad relacionados con Palmeira dos
Indios/ AL. En el presente caso, la fuente inicial es la Secretaria Municipal de Saúde. En los primeros datos
recogidos, se comprobó que las víctimas de muertes violentas son mayoritariamente, macho, negro, simples
y concentrados en el grupo de edad entre 15-39 años . En este sentido, se observó que el 11,6% de las
muertes violentas en lo condado de que se trate, el período de estudio , con edades comprendidas entre 15 y
19 años . Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo territorializar las muertes de jóvenes víctimas de la
violencia en ese condado, en el período 2009-2012 , a fin de comprender la territorialización de la violencia y
las características de las víctimas. La comprensión de la concentración de la violencia en ciertas zonas de la
ciudad parte de la perspectiva territorial. Por lo tanto, tratamos de entender el territorio, como categoría,
desde una visión etnocéntrica que considera que es una construcción humana y social. La investigación se
aportada teóricamente Foucault, Haesbaert , Waiselfsiz , entre otros

Palabras-clave: Jóvenes; Las muertes violentas; La territorialización .

INTRODUÇÃO

O município de Palmeira dos Índios localiza-se na Mesorregião geográfica do Agreste alagoano e na
microrregião de Palmeira dos Índios. Segundo dados Censo Demográfico do IBGE(2010), o município possui
uma população residente de 70.368 habitantes sendo 51.610 habitantes urbanos e 18.758 residindo na área
rural. Desse total, 18.746 habitantes situam-se na faixa etária entre 15 e 29 anos equivalente a 26,6% da
população total do município. Essa faixa de idade é considerada como sendo a população jovem.

A violência neste município tem chamado atenção não só pelo aumento, mas pelo perfil de suas vítimas. Na
maioria das vezes, as vítimas de mortes violentas são jovens, adolescentes, inclusive. O crescimento da
criminalidade não é exclusivo do município em tela, mas um reflexo de um cenário complexo que se instalou
no Brasil e, sobremaneira, em Alagoas.

No ano de 2011, foi divulgado pelo Ministério da Justiça um estudo intitulado: Mapa da Violência 2011: Os
jovens no Brasil, no qual Alagoas aparece como o Estado mais violento do país com uma taxa de 60,3
homicídios para cada 100 mil habitantes. Entre os jovens de 15 a 24 anos esse índice sobe para 125,3
homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Dentre as causas das mortes na população jovem, 75,4% são
mortes violentas, sendo 69,9% causadas por homicídios. Se considerar o período de 1998 a 2008, houve no
estado de Alagoas um aumento nos homicídios, na população de 14 a 24 anos, da ordem de 309,3%. O
estado que em 2008 tinha uma mortalidade de 30,6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes,
passou em 2008 para 125,3 homicídios a cada 100 mil habitantes.

Já o Mapa da Violência 2013: Mortes matadas por armas de fogo aponta que somente no ano de 2010
foram 1.121 óbitos por arma de fogo. Destes, 99,8% foram homicídios. O estado de Alagoas ocupa o primeiro
lugar na mortalidade por armas de fogo com destaque para vítimas negras e do sexo masculino. Em 2010,
foram 108,5 óbitos, por arma de fogo, entre os homens em cada grupo de 100 mil habitantes.

Para o Waiselfisz (2012, p. 43),

A distribuição espacial da violência homicida, principalmente quando desagregada no
nível do município, tem-se revelado uma fonte profícua de descobertas para a
análise dos fatores que incidem em sua produção e reprodução e, a partir desse
quadro, dar condições de delinear políticas específicas de enfrentamento.

Diante da constatação de que Palmeira dos Índios faz parte deste cenário de violência no estado de Alagoas
e, consequentemente, no país, é imprescindível compreender alguns dos seus aspectos entre eles, as áreas
nas quais se concentram as vítimas de mortes violentas. No período de 2009 a 2012, o município registrou
133 mortes por disparos de arma de fogo.
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Ainda de acordo com o autor supracitado, as causas do aumento dos homicídios no Brasil são diversas e
apresentam situações bem diferenciadas quando se trata de pólos de desenvolvimento do interior ou de
“municípios e áreas onde impera uma sólida cultura da violência: crimes chamados “de honra” e/ou crimes de
proximidade.” (idem, p. 43).

Para ele, três fatores contribuem para o aumento da violência no interior: o surgimento de pólos de
crescimento em municípios do interior de diversos estados do país, atraindo investimentos e migrantes. Com
estes elementos vem a criminalidade favorecida pela ausência de esquemas de proteção dos aparelhos do
Estado. Em segundo lugar, os investimentos do Plano Nacional de Segurança Pública (1999) e do Fundo
Nacional de Segurança (2001) canalizaram, prioritariamente, os recursos federais e estaduais para
aparelhamento dos sistemas de segurança pública nas capitais e Regiões Metropolitanas dificultando a ação
do crime organizado que migrou para áreas de menor risco. O terceiro fator seria a melhor cobertura dos
sistemas de coleta dos dados de mortalidade no interior do país diminuindo a subnotificação nessas áreas.

No período de 1999 a 2010, as taxas de homicídio no Brasil se mantiveram em torno de 26,2 homicídios em
100 mil, porém em Alagoas elas cresceram 228,3%, mais que triplicando em relação ao Brasil. As áreas de
maior crescimento foram a capital (Maceió) e sua Região Metropolitana. No interior destaca-se o município de
Arapiraca distante cerca de 40 km cidade de Palmeira dos Índios.

Para compreender essa concentração da violência em determinadas áreas e dentro das cidades em
espaços/bairros específicos tem-se trabalhado numa perspectiva de compreender essa concentração a partir
de uma concepção territorial. Assim, busca-se compreender o território, como categoria, a partir de uma
visão etnocêntrica que o considera como uma construção humana e social. Nessa concepção, um espaço
delimitado e definido por e a partir de relações de poder que “é produto de uma relação desigual de forças,
envolvendo o domínio ou controle político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica ora conjugados e
mutuamente reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados” (Haesbaert, 2006, p.121). O
autor prossegue afirmando que essa relação varia segundo as classes sociais, os grupos culturais e as escalas
geográficas analisadas.

A partir desta concepção, a violência cria territórios do crime cujo dispositivo de poder, muitas vezes, nasce
da exclusão desses indivíduos do processo produtivo e da ausência do Estado na garantia dos direitos
subjetivos do cidadão. Esses fatores conduzem a formação dos aglomerados de exclusão que compreendem

[...] os grupos marginais no sentido da exclusão social de fato o que significa a
própria exclusão do circuito capitalista explorador, típica da desterritorilazação que
as redes de classes sociais hegemônicas promovem no espaço dos miseráveis.
(idem, 1995, p. 185).

Como consequencia, é criada uma massa de excluídos na sociedade que são considerados como indivíduos
anormais que compõem territórios esses territórios na visão daquilo que o autor chama de aglomerados de
exclusão. Nesse sentido, as atividades ilícitas como o tráfico de drogas contribuem decisivamente na
conformação desses territórios haja vista sua forte ação de poder e controle.

Com a conclusão da pesquisa pretende-se apresentar uma territorialização da vitimização da violência no
município de Palmeira dos Índios a fim de contribuir, através do fornecimento das informações, com a
possibilidade de elaboração, implementação e desenvolvimento de ações específicas para o combate à
mortalidade juvenil, principalmente, no que tange às mortes com o emprego de meios violentos.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento de uma pesquisa é imprescindível a escolha de um método. No caso em tela,
utilizar-se-á da combinação do método quantitativo e qualitativo, através da coleta de dados nas instituições
que dispõem dos registros de mortalidade referente ao município de Palmeira dos Índios. Neste caso, a fonte
inicial é a Secretaria Municipal de Saúde.
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Em relação ao uso da combinação do método qualitativo e quantitativo, Pope & Mays apud Neves (1996) fala
que ambos não se excluem. Eles diferem na forma e na ênfase permitindo que ao misturá-los ter-se-á uma
combinação capaz de contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno em análise. Assim, é importante
afirmar que os métodos qualitativos e quantitativos são distintos, porém não guardam relação de oposição
podendo combiná-los para uma maior eficácia nas pesquisas que optarem por esta combinação.

Seguindo o enfoque de Neves (1996), a combinação de técnicas quantitativas e qualitativas fortalece a
pesquisa reduzindo os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos.

O acesso às informações na instituição acima mencionada está permitindo a realização de uma pesquisa
documental. A pesquisa documental constitui-se “pelo exame de materiais que ainda não receberam um
tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a uma interpretação nova ou complementar”
(idem, p. 3). Através da coleta dos dados é possível obter informações que atendam a priori quatro variáveis
para análise: Idade da vítima; local de residência (bairro ou localidade rural); sexo e causa da morte.

As informações estão sendo registradas através de um instrumento de coleta do tipo planilha, e constam das
categorias de análise registradas, facilitando a anotação dos dados encontrados.

Após a coleta, os dados serão tratados, sistematizados e analisados. Ao final, será elaborado um mapa
demonstrando a distribuição territorial da mortalidade juvenil provocada pelo emprego de meios violentos no
município de Palmeira dos Índios/AL.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A compreensão da violência concentrada em determinadas áreas das cidades como espaços/bairros
específicos propõe uma perspectiva de tratar essa concentração a partir de uma concepção territorial como já
foi dito acima.

Para ter acesso as taxas de mortalidade no cenário nacional, estadual e regional foram utilizadas as
estimativas intercensitárias disponibilizadas pelo DATASUS, baseadas em projeções do IBGE e disponibilizadas
no MAPA DA VIOLÊNCIA 2013 | Homicídios e Juventude no Brasil, no qual a taxa de homicídios juvenil
no país em 2011 foi 27,1 por grupo de 100 mil jovens. Quando se trata dos dados relativos ao estado de
Alagoas, este triplica sua média apresentando uma taxa de 72,2 homicídios por 100 mil habitantes. Nesse
âmbito, Palmeira dos Índios surge com uma taxa de 140,4 em 2011, ocupando a sétima posição no estado.
Em contrapartida é indispensável ressaltar o aumento de 24,1% das vitimas negras juvenis no Brasil.

É importante ressaltar o que Waiselfsiz (2013, p.28) apresenta sobre o Brasil,

país sem disputas territoriais, movimentos emancipatórios, guerras civis,
enfrentamentos religiosos, raciais ou étnicos, conflitos de fronteira ou atos terroristas
foram contabilizados, nos últimos quatro anos disponíveis – 2008 a 2011 – um total
de 206.005 vítimas de homicídios, número bem superior aos 12 maiores conflitos
armados acontecidos no mundo entre 2004 e 2007. Mais ainda, esse número de
homicídios resulta quase idêntico ao total de mortes diretas nos 62 conflitos armados
desse período, que foi de 208.349.

O autor chama atenção para a elevada taxa de homicídios no Brasil (27,4 homicídios para cada grupo de 100
mil habitantes) taxa superior aos números dos 12 países mais populosos do mundo. Nesse sentido somente o
México se aproxima apresenta uma taxa aproximada a brasileira de 22,1 homicídios para cada 100 mil
habitantes.

Para compreender a concentração da violência em determinadas áreas e nas cidades em espaços/bairros
específicos tem-se trabalhado numa perspectiva de tratar essa concentração a partir de uma concepção
territorial. Nesse sentido, a violência é responsável pela criação de territórios de violência em que o
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dispositivo de poder origina-se da exclusão dos indivíduos do processo produtivo e da omissão do Estado na
garantia dos direitos subjetivos do cidadão. Esses fatores conduzem a formação dos aglomerados de exclusão
entendidos como a exclusão do “circuito capitalista explorador, típica da desterritorialização que as redes de
classes sociais hegemônicas promovem no espaço dos miseráveis”. (Haesbaert, 1995, p. 185).

Como consequencia, tem-se uma massa socialmente, excluída e considerada como indivíduos anormais que
compõem territórios, aqui considerados como aglomerados de exclusão. Nesse sentido, na formação desses
territórios é emblemática a existência de atividades ilícitas como o tráfico de drogas funcionando como
mecanismo de ação de poder e controle.

Com a pesquisa pretende-se apresentar uma territorialização da mortalidade juvenil na cidade de Palmeira
dos Índios/AL, como também, comparar seu resultado com aqueles apresentados em pesquisa anterior que
tratou da territorialização dos atos infracionais no sentido de perceber a vulnerabilidade dos jovens na
referida cidade. Com essas informações haverá a possibilidade de discussão, elaboração, implementação e
desenvolvimento de ações específicas para o combate à mortalidade juvenil, principalmente, no que tange às
mortes com o emprego de meios violentos.

Nos últimos anos, as taxas de homicídio no Brasil se mantiveram em torno de 26,2 homicídios em 100 mil,
porém em Alagoas elas cresceram 228,3%, mais que triplicando em relação ao Brasil. As áreas de maior
crescimento foram a capital (Maceió) e sua Região Metropolitana. No interior de estado de Alagoas, seis
municípios integram o grupo dos 15 municípios que superam a taxa dos 100 homicídios por 100 mil
habitantes no ano de 2011. São eles: Arapiraca, Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, Rio Largo e São Miguel dos
Campos destacam-se o município de Arapiraca distante cerca de 40 km cidade de Palmeira dos Índios, objeto
da pesquisa em curso.

A pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados. Contudo, os dados preliminares demonstram que o perfil
das vítimas de violência no município em tela condiz com aquele apresentado nas estatísticas estaduais como
é comprovado através do Mapa da Violência 2013, Homicídios e Juventude no Brasil. As vítimas são do sexo
masculino, negros, solteiros e concentrados na faixa etária de 15 a 39 anos sendo o pico entre 20 e 29 anos.
Nesse sentido, percebeu-se que 11,6% das mortes violentas ocorridas no município em análise tinham idade
entre 15 e 19 anos.

No que se refere ao gênero, pode-se perceber que as vítimas de homicídio são predominantemente,
masculinas. Nesse sentido, é importante notar que esta tendência ocorre também em nível nacional,
considerando que

Os estudos existentes coincidem na afirmação de que a vitimização homicida no país
é notada e fundamentalmente masculina. A feminina só representa
aproximadamente 8% do total de homicídios, mas com características bem
diferenciadas da mortalidade masculina. (Waiselfsiz, 2013, p.74),

Contudo, é importante ressaltar que homicídio de mulheres cresceu 17,2% na última década no Brasil
enquanto que o masculino subiu 8,1%. Alagoas figura entre os estados brasileiros onde se registra mais
violência contra as mulheres.

No tocante a pesquisa em pauta, até o momento, ainda não foram apresentadas grandes dificuldades no
decurso da pesquisa, exceto pela dificuldade de acesso a uma das categorias que é o bairro de residência da
vítima. Contudo, espera-se que até a finalização da mesma este entrave já tenha sido superado.

Logo, a pesquisa chama a atenção não só pelo aumento da violência em geral, mas pela forma como se tem
tratado seus efeitos sem discutir o contexto social dos territórios em que ela se concentra. Percebe-se uma
preocupação muito maior com a sistematização e divulgação de dados sem a eficácia de uma política que
responda e atenda as principais causas da violência.
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